KAYNAKÇI ve KAYNAK OPERATÖRÜ
ADAY BİLGİLENDİRME FORMU
Bir adayın Akademi NDT’den eğitim almış olması ona tahribatsız muayene personeli ve kaynakçı belgelendirme sınavlarında maddi ve
manevi herhangi bir avantaj sağlamaz.
Aday ve Belge Sahiplerinin Sorumlulukları

Akademi NDT Tarafından yayımlanmış olan Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belge Kullanım Sözleşmesi dikkatlice okunup
onaylanmalıdır.

Belgenin geçerliliği şartlarının tam olarak karşılanmadığı durumda, belgelendirme kuruluşunu ve işvereni uyarmalıdır.

Akademi NDT’de çalışan birinci derece akraba ve/veya tanıdığınız kişiler var ise sınav ve belgelendirme sürecinden önce kayıt
işleri sorumlusuna bildirilmelidir.

Sınava giren aday Akademi NDT’nin akreditasyon denetimlerinde gözetim altında sınava girmeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

Tercih edilen her bir endüstriyel sektör için adaylar o sektörü kapsayan soruları içeren sınavlara alınacaktır. Adaylar Endüstriyel
Sektör tercihini Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Sınav ve Belge Başvuru Formu’nda seçerek yapar. Her bir sınav için ayrı bir
sınav ücreti alınır.
 Kaynakçının verilen yeterlilik sınavı belgesi (sertifikası) başvuru formunda belirttiğiniz yönteme göre belirli süreler için
geçerlidir. Ancak çalıştığı iş yerindeki kaynak yetkili sorumlusu tarafından her altı ayda bir sınav kapsamında çalıştığı tasdik
edilmelidir. Sertifikanın arkasında bulunan takip kutucuklarının 6 ayda bir işveren yada kaynak koordinatörü tarafından
doldurulup akademi NDT ye taratılıp gönderilmesi gerekir, aksi taktirde sertifika askıya alınır


Başvuru yapan kişi makul olan özel ihtiyaçlarını (örneğin: Tekerlekli sandalye, , okuma yardımı vb) ANDT_PB_PR_ 3.06_01F01 Kaynakçı ve kaynak operatörü sınav ve belge başvuru formu ile belirtilmesi durumunda akademi NDT tarafından
karşılanacaktır.



Kaynak yapmasına engel olamayacak düzeyde fiziksel engeli olan adayın talep edilmesi durumunda gerekli yardımı sınav



Sınav parçalarının boyutları ile ilgili bilgiyi akademi NDT den isteyin mail yada elden teslim edilecektir.

yapıcı sağlar.

Sınavlar ilgili mevzuatın gereğince kamera kaydına alınır, bu kayıtlar 3.taraflar ile paylaşılmaz
Sınavın kamera kaydına alınmasını kabul ediyorum.

Yerinde yapılan sınavlarda Sınavlarda kullanılacak koruyucu ekipmanların ve sınav parçalarının teminini aday sağlar

Verilen belge 9606-1 için 3 yıl 9606-2 için 2 yıl 14732 için 6 yıldır API 1104 için 2 yıl AWS Sec 9 için 2 yıl AWS D1.1 için 2 yıl
AWS D 1.5 için 2 yıl AWS D17.1 için 2 yıldır geçerlidir. İlgili standardın diğer uzatma kriterlerinden biri yapılacak ise dilekçe ile
bildirilmelidir.
Vasıflandırma sınavı ile ilgili bilgiler




Tüm kaynak yöntemleri için yapılacak olan sınavlarda isteğe bağlı olarak akademi NDT soru koleksiyonu -dan hazırlanmış
sorular sınav yapıcı tarafından sözlü ya da yazılı olarak gerçekleştirilir, İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen bu sınavlarda başarı
şartı aranmaz adayın aldığı not sertifikasına işlenir.
Sınav başarı şartı; Kaynatılan sınav parçasının yapılacak olan tüm testlerden başarılı olarak geçmesi gerekmektedir, sınav
esnasında akademi NDT tarafından ANDT_PB_SB_K.KO_PP.Rev00 K.KO Sınav puanlandırma formu ile belirlenmiş olan kritik
adımların tamamlanmış olması gerekir isteğe bağlı sınav tercih edildiğinde bu sınavlarda başarı şartı aranmaz adayın aldığı not
sertifikasına işlenir.

Yeniden Sınav İle İlgili Bilgiler

Mesleki kurallara uymayan davranışlar nedeniyle başarısız olan bir aday, yeniden başvurabilmek için en az 12 ay beklemelidir.
Belgenin Geçerliliği ve Yeniden Geçerli Kılma Şartları

Verilen belge 9606-1 için 3 yıl 9606-2 için 2 yıl 14732 için 6 yıldır API 1104 için 2 yıl AWS Sec 9 için 2 yıl AWS D1.1 için 2 yıl
AWS D 1.5 için 2 yıl AWS D17.1 için 2 yıldır geçerlidir.. Geçerlilik süresi, belgelendirme için tüm şartların karşılanması ile baslar.

Akademi NDT tarafından yayımlanan Belge Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmadığı takdirde Akademi NDT belgeyi geçersiz kılma
yetkisine sahiptir.

Yenileme için gerekli prosedürü başlatma belge sahibinin sorumluluğudur. Yenileme dosyaları, belge bitiş tarihinden önce
Akademi NDT’ye sunulmuş olmalıdır. Zorunlu haller durumunda belge bitiş tarihinden 6 ay sonrasına kadar belge yenileme ve
yeniden belgelendirme başvuruları kabul edilir.
Anlaşılmayan
noktalar
için
Belgelendirme
sumeyrabilgin@akademindt.com) ile irtibata geçiniz.
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